รายงานการประชุมสภาวิชาการ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 8/2561
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
ห้องประชุมปาริฉตั ร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง
และห้องประชุมศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
-----------------------------ผูเ้ ข้าประชุม
1. อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชํานิ)
2. ศาสตราจารย์อํานวย ยัสโยธา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข
5. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า
7. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
8. รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
9. รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก
16. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร)
17. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
(อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล)
18. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(อาจารย์ ดร.วันลภ ดิษสุวรรณ์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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19. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
20. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
21. นางสาววทินา จันทร์นวล

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าประชุม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
3. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
3. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
6. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
7. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
8. อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล
9. นายทะเบียนมหาวิทยาลัย
10. นางสาวเพ็ญฉาย กุลโชติ
11. นางรัชรี ตุดเกื้อ
12. นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร
13. นางสาววรรณทิพย์ หนูหลง
เริม่ ประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 เรื่องแจ้งจากประธาน
ไม่มี
1.2 เรื่องแจ้งจากกรรมการ
ไม่มี

เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
เนื่องจาก ติดภารกิจ
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1.3 เรื่องแจ้งจากกรรมการและเลขานุการ
1.3.1 เรือ่ ง รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และ
มติของสภาวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ มีมติ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการดําเนินการนั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการได้จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
และมติของสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ทราบ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของสภาวิชาการ
การประชุมสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
1 วาระที่ 1.3.2 เรื่ อ ง รายงานความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น การ
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุม
1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. บุ คคลลํ า ดั บที่ 6 ตามตารางนํ าเสนอ มอบฝ่ ายบริ หาร
กลางและทรั พ ยากรบุ ค คลแจ้ ง ผู้ เ สนอ ปรั บ แก้ ต ามมติ ข องที่
ประชุมสภาวิชาการ และเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง ใน
การประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2561 ในวันพุธที่
22 สิงหาคม 2561 หากมิได้เสนอเข้าที่ประชุมตามกําหนด
สภาวิ ช าการเห็ น ชอบให้ ดํ า เนิ น การต่ อ ไป โดยแนบมติ แ ละ
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการจากการประชุมสภาวิชาการ สมัย
สามัญ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
2 วาระที่ 3.1 เรือ่ ง ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสติ นอกชัน้ เรียน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ....
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 8 ข้อ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ กําหนดให้
ใช้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
แจ้งเจ้าตัวรับทราบ และเสนอวาระเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่
8/2561 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561

1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยกิจการนิสิต
2. ฝ่ายกิจการนิสิตปรับแก้ไข
และประกาศใช้
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ลําดับที่
เรือ่ ง/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/มติ
3 วาระที่ 4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน
เห็นควรดําเนินการต่อไป

4

5

วาระที่ 4.2 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จากเดิม 50 คน ปรับเป็น 60 คน
และให้มีผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้
โดยมีเงื่อนไขให้พิจารณาและดําเนินการให้มีจํานวนคณาจารย์ที่
จะรองรับ การจัดการเรียนการสอนวิชาเอก วิชาชีพครู และ
การนิเทศการสอนได้ตามเกณฑ์ของคุรสุ ภา
วาระที่ 5.2 เรือ่ ง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (รวม 2 หลักสูตร)
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ รวม 4 ข้อ
มติ ประชุ ม เห็ น ชอบการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (5 ปี ) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560 และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(5 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประเด็นเพิ่ มจํ านวนรั บนิ สิต
จากเดิม 30 คน ปรับเป็น 60 คน และให้มีผลในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขให้พิจารณาและ
ดําเนินการให้มีจํานวนคณาจารย์ที่จะรองรับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเอก วิชาชีพครู และการนิเทศการสอนได้ตามเกณฑ์ของ
คุรุสภา
มติ ที่ประชุมรับทราบ

ผลการดําเนินงาน
1. แจ้งมติแก่ฝา่ ยบริหารกลางและ
ทรัพยากรบุคคล เพื่อแจ้งมติแก่ผู้เสนอ
เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะ
2. เสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพุธ
ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561
1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
2. เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวันที่ 22 กันยายน 2561

1. แจ้งมติแก่ภารกิจหลักสูตรและคณะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อดําเนินการ
2. ปรับแก้จํานวนรับในเล่ม มคอ. 2
3. เตรียมเสนอ สกอ. เพื่อพิจารณา
รับทราบหลักสูตรต่อไป
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1.3.2 เรื่อง การขออนุญาตส่งระดับขั้นล่าช้า
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งระดับขั้น ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แต่ยังคงค้าง ส่งระดับ
ขั้น จํานวน 1 รายวิชา คือ วิชา 0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(2-0-4) กลุ่ม 1 โดยมี
อาจารย์เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง เป็นผู้สอน เนื่องจาก นางสาวปาณิสรา แป้นทอง รหัสประจําตัวนิสิต 571031364
ชั้ นปีที่ 4 วิชาเอกวิ ท ยาศาสตร์ ชี ววิทยา ยื่ นคํ าร้ องเรื่ องพิ จ ารณาตัด สินการทุจ ริต ในการสอนและตั ดสิ น ผล
การเรียนในรายวิชาดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการประชุมหารือร่วมกับนิสิต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ
มีข้ อสรุป ให้ นิสิ ตรั บทราบ และลงนามรั บรองข้ อตกลง/แนวทาง เป็ นที่เ รีย บร้ อยแล้ว และได้ข ออนุ ญาตส่ ง
ระดับขั้นรายวิชา 0216423 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สําหรับครูวิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 ประจําภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 ล่าช้า โดยความเห็นชอบจากการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ รายวิชาดังกล่าวได้เปิดสอนให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) การส่งระดับขั้นช้าจึงไม่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษาของผู้เรียนในกลุ่มดังกล่าว
งานทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขการขอขยายเวลาส่งระดับขั้น และได้รับอนุญาต
การส่งระดับขั้นล่าช้าจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.3 เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนประเภทนิสิต
ด้วยนางสาวอารียา ทองดีเลิศ รหัสนิสิต 611077277 ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ภาคสมทบ
(หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ได้ขออนุมัติเปลี่ยนประเภทนิสิตจากภาคสมทบเป็นภาคปกติ เนื่องจากได้ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษาในภาคสมทบก่อนที่จะทราบมติจากสภาวิชาการ เรื่อง การยกเว้นหน่วยกิตหลักสูตรปริญญาตรีเทียบ
4 ปี ซึ่งมีมติให้ใช้การเทียบโอนรายวิชาตามข้อบังคับฯ ข้อที่ 31 โดยเป็นการเทียบรายบุคคล และคาดว่าจํานวน
หน่วยกิตที่จะเทียบได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนในภาคสมทบ
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภท
นิสิตจากภาคสมทบเป็นภาคปกติจากอธิการบดีแล้ว รวมทั้งนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติเรียบร้อยแล้ว
ฝ่ายวิชาการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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1.3.4 เรือ่ ง การอนุมัตผิ ลการศึกษาของนิสติ หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสําหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการความร่วมมือแลกเปลีย่ นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา
2560
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงโครงการ
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น ในปีการศึกษา 2560
มีนิสิตมาเข้าศึกษาจํานวน 12 คน ขณะนี้ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต
และบริการการศึกษา จึงได้ดําเนินการขออนุมัติผลการศึกษาต่ออธิการบดี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ทั้งนี้
เป็นไปตามมติสภาวิชาการ จากการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ว่า
“ในกรณีเร่งด่วนให้เสนออธิการบดีอนุมัติและแจ้งสภาวิชาการทราบ” ซึ่งในกรณีของนิสิตรุ่นที่ 4 จํานวน 12 คนนี้
เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากนิสิตจําเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศจีนและต้องได้รับเอกสารการศึกษาให้เร็ว
ที่สุด เพื่อไปแสดงกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี เพื่อดําเนินการเรื่องการสําเร็จการศึกษาต่อไป
มติ ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติผลการศึกษาของนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสําหรับ
นักศึกษาชาวต่างชาติ โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา
2560 จํานวน 12 คน
1.3.5 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ตามที่สภาวิชาการได้พิจารณาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน สังกัดส่วนงาน
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณมาแล้วนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทําสรุปข้อมูล
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมทราบ
มติ ที่ประชุมรับทราบ
1.3.6 เรื่ อ ง สรุ ปผลการประเมิ นคุ ณภาพองค์ ประกอบที่ 1 (การกํ ากั บมาตรฐาน)
ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560
การกํากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูต รระดับบัณ ฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ให้มีมาตรฐานตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ม่ เ ป็ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึก ษา จํานวน 34 หลักสูตร และในปีการศึกษา 2560 มี ผลการติดตามองค์ประกอบที่ 1 กํากั บ
มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร จํานวน 94 หลักสูตร
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จํานวนหลักสูตรทีผ่ า่ นมาตรฐานหลักสูตรองค์ประกอบที่ 1 ปีการศึกษา 2559-2560
2560
รายการ
2559
จํานวน
ร้อยละ
จํานวน
ร้อยละ
ผ่านองค์ประกอบที่ 1
57
62.64
94
100
ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1
34
37.36
0
0
รวม
91
100
94
100
มติ ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ผลการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
จากการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นั้นฝ่ายเลขานุการ
ได้สรุปมติที่ประชุม จัดทํารายงานการประชุมและแจ้งเวียนคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม ผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ปรากฏว่า รับรองรายงานการ
ประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
จึงเสนอที่ประชุมทราบผลการแจ้งเวียนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ มสภาวิ ชาการ สมัย สามัญ ครั้ ง ที่ 7/2561 เมื่ อวั นพุ ธ ที่
25 กรกฎาคม 2561 ตามผลการแจ้งเวียน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่อง พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
วาระที่ 1.3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ที่ประชุมมีมติมอบฝ่ายบริหาร
กลาง และทรัพยากรบุคคลแจ้งผู้เสนอปรับแก้ตามมติของที่ประชุมสภาวิชาการ และเสนอสภาวิชาการพิจารณาอีก
ครั้ง
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึง เสนอที่ประชุ มพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร อุดม ซึ่งปรับแก้ตามมติและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
ในการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
1. ควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เอกสารผลงาน
2. รายงานการวิ จั ยมี การอ้ างอิ ง (reference) เป็ นจํ านวนมาก และค่ อนข้ างเก่ า ควรอ้ างอิ งเท่ า ที่
จําเป็นต้องใช้จริง ๆ และมีความทันสมัยไม่เก่าเกินไป
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3. ควรมีหลักฐานการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ควรมีการชี้แจงรายละเอียดหลักฐานจากการประเมินผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. มีข้อสังเกตว่าผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี ทั้ง 5 ท่าน
6. การประเมินผลงาน เป็นการประเมินก่อนการเผยแพร่ผลงานหรือประเมินหลังเผยแพร่ผลงาน ซึ่งตาม
เกณฑ์จะต้องประเมินก่อนเผยแพร่ผลงาน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่อง การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ฝ่ า ยบริ ห ารกลางและทรั พ ยากรบุ ค คล เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณากลั่ น กรองการกํ า หนดตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ 9 คน เพื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.1 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1.2 ผลการประเมินการสอน
1.3 ผลงานทางวิชาการ
1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัย
ตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขา
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริงยางคศิลป์
อนุสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.ปาหนัน กฤษณรมย์ และให้ความ
เห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการ
ต่อไป โดยมีข้อสังเกตว่าการเสนอผลงานวิจัย 1 เรื่องอาจมีปริมาณงานค่อนข้างน้อย
2. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ของอาจารย์ ดร.ถาวร
จันทโชติ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 1 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
3. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอ
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะก่อนดําเนินการต่อไป ดังนี้
1.1 ผลงานตําราที่เสนอ เป็นลักษณะ ตํารา หรือ งานแปล
1.2 ผลงานหนังสือที่เสนอ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นผลงานที่นานเกินกว่า 10 ปี อาจจะได้
คะแนนน้อยด้านความทันสมัย
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4. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.พีรนาฏ คิดดี และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอ
เป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 4 และ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้
ตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์เอกสารผลงานก่อนเสนอกรรมการชุดต่อไป
5. เห็ น ชอบการขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ของอาจารย์
ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือ
วิจัยตามข้อ 4 และ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
6. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษามาเลย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของอาจารย์ ดร.กามารุดดีน อิสายะ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทาง
วิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
7. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ ของอาจารย์เสาวนีย์ แก้วจุลกาญจน์ เห็นชอบให้ถอนบทความวิจัยเรื่องที่ 1
ตามเสนอ และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5
เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
8. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมาย
เศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ ของอาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุล และให้ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่
เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้ดําเนินการต่อไป
9. เห็นชอบการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง และให้
ความเห็นชอบว่าผลงานทางวิชาการที่เสนอเป็นผลงานที่มีทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามข้อ 5 เห็นควรให้
ดําเนินการต่อไป
10. มอบฝ่ายเลขานุการ (ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล) ในการจัดทําเอกสารประกอบการ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้ระบุผลงานและการเผยแพร่ให้ชัดเจน ว่าเสนอผลงานในรูปแบบรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือเป็นบทความวิจัยและระบุการเผยแพร่ที่ชัดเจน
4.2 เรื่อง โครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ด้วยคณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์จะพัฒนาหลั กสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
เนื่องจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ยังไม่เปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต นับเป็นโอกาสที่ดีที่มหาวิทยาลัยเตรียม
ที่จะพัฒนาหลักสูตร และเป็นการขยายการจัดการศึกษาที่ต่อยอดจากระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2561 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

10
2. คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2561 มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ทบทวนการเขียนปรัชญาให้มีความชัดเจน
2. หน้า 2 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เดิม (1) เพื่อผลิตบัณฑิต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมายได้อย่างเป็นระบบ
แก้ไขเป็น (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กฎหมายได้อย่างเป็น
ระบบ
3. ควรเพิ่มการทําความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร
4. หน้า 4 ข้อ 9.3.1 ความร่วมมือทางวิชาการ ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน เช่น ศาลแขวง ศาลปกครอง
สํานักงานอัยการภาค กรมราชทัณฑ์ ตุลาการ เป็นต้น
5. ควรเพิ่มจุดเด่นของหลักสูตรที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง สร้างจุดแข็งของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ โดยการกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย รองรับกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ มอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมก่อนดําเนินการต่อไป
4.3 เรื่อง ขออนุมตั ิให้นสิ ิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กบั มหาวิทยาลัยต่างประเทศเพือ่ การถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Tranfer) มีสทิ ธิ์ได้รับปริญญาเกียรติ
นิยม
ตามที่คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิ สิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Tranfer) กับ Atma Jaya Catholic
University ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
และถือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการทํางานในอนาคต แต่นิสิตกลุ่มนี้
จะไม่สามารถได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 กําหนดเรื่องการอนุมัติใ ห้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิย ม เฉพาะผู้ที่ไม่ ได้ใช้สิทธิ์ยกเว้ น
หน่วยกิต เทียบโอนรายวิชา รับโอนรายวิชา หรือเทียบประสบการณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว และนิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการทุกรุ่น มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
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มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับแก้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า ด้ว ย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 38 การอนุมัติให้ปริญญา ข้อ 38.3 และ ข้อ 38.4 โดยเพิ่มการยกเว้นในกรณีเทียบ
โอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ทั้งนี้ ให้มีผลกับนิสิตปัจจุบันและรุ่นต่อไป
2. มอบกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาและฝ่ายนิติการ พิจารณาดําเนินการปรับแก้ไข
ข้อความในข้อบังคับ ฯ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
4.4 เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญาสําหรับ

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการประกาศ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญาสําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ และมีการ
ปรับปรุงบางหลักสูตรเพื่อเปลี่ยนชื่อปริญญา
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 หมวด 7 ข้อ 55 กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญา
สําหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ชื่อและอักษรย่อปริญญาสําหรับ
สาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... ตามเสนอ ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบวิธีการเขียนให้ชัดเจนว่าประกาศฉบับนี้เป็นประกาศ
ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 3) หรือเป็นเนื้อความเพิ่มเติมจากประกาศฉบับเดิม ก่อนดําเนินการต่อไป
4.5 เรื่อง ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้มีการประกาศ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตํา แหน่ ง ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2551 ไปแล้ ว นั้ น แต่ ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561
ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 หมวด 7 ข้อ 59 กลุ่มภารกิจ
ทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยกําหนดสีครุยวิทยฐานะ จากเดิมกําหนดสีครุยวิทยฐานะ
ตามสีประจําสาขาวิชา แต่เพื่อให้การกําหนดสีครุยวิทยฐานะไม่ก่อให้เกิดความซ้ําซ้อน จึงกําหนดสีครุยวิทยฐานะ
เป็นสีตามส่วนงานวิชาการ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามเสนอ ทั้งนี้ ให้พิจารณาตรวจสอบชื่อสีที่ใช้ให้เป็นภาษาทางการ
ก่อนดําเนินการต่อไป
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4.6 เรื่อง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้เสนอ ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. …. โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. มคอ.2 หน้า 1 รูปแบบหลักสูตร
เดิม แบบ 1.1 ผู้เรียนที่สําเร็จปริญญาโท
แก้ไขเป็น แบบ 1.1 ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
2. มคอ.2 หน้า 2 ข้อ 5.3 การรับเข้าศึกษา
เดิม
รับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทั้งนิสิตชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
แก้ไขเป็น รับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท ทั้งนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ
3. การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ควรระบุเกณฑ์การสอบไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 5
ให้ชัดเจน
4. มคอ.2 หน้า 32 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล มีการกําหนดให้นิสิต
ทุกคนต้องไปทําวิจัยหรือเขียนผลงานวิจัยในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง ควรระบุช่วงเวลาที่ไปในแผนการ
ศึกษา รวมถึงกําหนดระยะเวลาที่ต้องไป กรณีที่นิสิตไม่ได้ไปต่างประเทศจะต้องทํากิจกรรมใดทดแทน ควร
กําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้ชัดเจนโดยแยกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. ทําวิจัยในต่างประเทศ
2. ทําวิจัยในประเทศ
5. มคอ.2 หน้า 37 – 38 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ควรทบทวนการกําหนดความรับผิดชอบหลักในข้อ 1.1 1.2 และ 4.1
6. มคอ.1 หน้า 65 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เมื่อ
สําเร็จการศึกษาแล้ว มีคุณลักษณะ 6 ข้อตามที่ระบุ ซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้ว
หรือไม่ ควรปรับ มคอ.2 ให้สอดคล้องกับ มคอ.1
7. กลุ่มวิชาแกน/กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข ประกอบด้วยรายวิชาใดบ้าง ควรเขียนให้สอดคล้องกับ
มคอ.1 และทําตารางเปรียบเทียบรายวิชากับ มคอ.1 ใส่ในภาคผนวกของ มคอ.2
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. …. โดยมอบ
ผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดําเนินการต่อไป
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4.7 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร
ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรจํานวน 4 หลักสูตร ประจํา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นจํานวนมาก ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงเห็นควรให้เพิ่มจํานวนนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สมัครของหลักสูตร
ทั้ง 4 หลักสูตร โดยให้ปรับแก้ข้อมูลในเล่ม มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ควรพิจารณาการรับนิสิตให้สอดคล้องกับสัดส่วนอาจารย์ต่อจํานวนนิสิตตามเกณฑ์ที่กําหนด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเพิ่มจํานวนรับนิสิต จํานวน 4 หลักสูตร ตาม
เสนอและให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป มอบผู้เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป
4.8 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ประเด็นเปลี่ยนแปลงอาจารย์ จํานวน 5 หลักสูตร
เพื่อให้จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
จํานวน 5 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฉบับปี พ.ศ. 2559
2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ฉบับปี พ.ศ. 2560
4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ฉบับปี พ.ศ. 2561
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ฉบับปี พ.ศ. 2556
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน
5 หลักสูตรตามเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
2. มอบผู้รับผิดชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง สกอ.ทราบต่อไป
4.9 เรื่อง ร่าง โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลื่อนไปประชุมครั้งถัดไป
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่อง นัดประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณกําหนดการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญทุกวันพุธที่ 4 ของทุกเดือนนั้น ใน
เดือนตุลาคม 2561 ตรงกับวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จึ ง ขอแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบกํ า หนดการประชุ มสภาวิ ชาการ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่
9/2561 ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 วิทยาเขต
สงขลา ห้องประชุมปาริฉัตร อาคารบริหารและสํานักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง และห้องประชุมศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ กรุงเทพมหานคร
มติ ที่ประชุมรับทราบ
5.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบชื่อสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว เนื่องด้วยสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 มีมติให้นําเสนอเรื่องการกําหนด
ชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว
ให้สภาวิชาการพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในเดือนตุลาคม 2561
มติ ที่ประชุม
1. เห็นชอบชื่อสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ทักษิณ จํานวน 115 ราย
2. เห็ น ควรให้ ป รั บ เปลี่ ย นสาขาวิ ช าของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ น นาท์ จั น ทร์ สู ร ย์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร จันทรคีรี เป็น สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
3. เห็นชอบให้เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ในการขอกําหนดสาขาวิชา จํานวน 3 สาขาวิชา
ได้แก่
3.1 สาขาวิชาจุลชีววิทยา ในกลุ่มสาขาวิชา 01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
3.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในกลุ่มสาขาวิชา 01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
3.3 สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ ในกลุ่มสาขาวิชา 51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
4. เห็นชอบการกําหนดชื่อสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่งทางวิชาการของพนัก งานมหาวิทยาลัย
ทักษิณที่ได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการ จํานวน 16 ราย
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ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

(นางสาววทินา จันทร์นวล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ วรรณวิไล)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(รองศาสตราจารย์เกษม อัศวตรีรัตนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

